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RESUMO 

 

A administração tem sido o alvo principal para a formação de líderes nas organizações, buscando os 
melhores resultados para o mercado de trabalho, com sucesso e crescimento empresarial. O 
presente trabalho tem como objetivo apresentar os pontos fundamentais que são de extrema 
relevância na formação de um bom líder, que desde o início da liderança, dentro da organização, já 
tem que ser trabalhada e desenvolvida para o resultado ser positivo. A liderança como forma de 
aplicar a experiência prática e o conhecimento administrativo é um fator fundamental e determinante 
para que os gerentes obtenham êxito e consequente sucesso dentro das organizações. Para alcançar 
o sucesso, a boa liderança é essencial no resultado do líder, pois ele tem que colocar suas 
habilidades e técnicas para liderar os seus subordinados, gerenciando todos da empresa com o 
mesmo objetivo, o crescimento de todos. A boa liderança vem acompanhada da comunicação entre 
departamentos e as pessoas que fazem parte da organização, pois o foco tem que ser único, o 
sucesso da empresa como um todo. A importância desta pesquisa é orientar e auxiliar os 
administradores que desejam ser bons líderes nas organizações, esclarecendo que a liderança é a 
capacidade de comunicação, inspiração e motivação nas pessoas a alcançarem suas metas e 
ultrapassarem seus limites. A metodologia aplicada foi a pesquisa bibliográfica que foi consultada na 
biblioteca das FIO – Faculdades Integradas de Ourinhos e também em fontes disponíveis na internet. 

   

Palavras-chave: Administração; Liderança; Comunicação.  

 

ABSTRACT 

 

Administration has been the main objective for leadership development in an organization, seeking the 
best results for the labor market, contemplating upon success and business growth. This work aims at 
presenting the base points which are of utmost relevance in forming a good leader who from the very 
starting point of leadership in the organization has to be worked on and developed for positive result. 
The leadership, as a way of applying the practical experience and the administrative knowledge is a 
fundamental and determinant factor for managers to obtain results and consequently success in the 
organizations. However, to achieve success, good leadership is essential, since one has to use his 
skills and techniques to lead his subordinates, managing everyone in the company with the same 
objective, the growth of them all. A good leadership comes accompanied with communication between 
the departments and all those people who are part of the organization, since the focus has to be 
unique, the company success as a whole. The importance of this research is to provide guidance and 
assist administrators who want to be good leaders in the organizations, exerting that leadership and 
communication skills, inspiring and motivating people to reach their goals and exceed their limits. The 
applied methodology had as its base a bibliographic consultation which was held in the Faculdades 
Integradas de Ourinhos (FIO) library, as well as from sources available on the internet. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O líder tem um papel fundamental dentro da organização, pois não basta ele 

só ser líder, tem que saber administrar, ter visão sistêmica da empresa, no curto, 

médio e longo prazo, para se destacar com a concorrência e ser bem sucedido na 

organização. 

Segundo o Kwasnicka (2011, p. 19) “administrar é um processo integrativo da 

atividade organizacional que permeia nossa vida diária” [...] 

As organizações enfrentam diversos problemas que muitas vezes trazem 

resultados negativos, levando até mesmo a falência ou ao fracasso, pela má 

administração, tanto na parte financeira da organização, quanto da parte externa 

com os clientes, fornecedores e colaboradores. Ao se analisar e trabalhar estes 

aspectos, verifica-se que é possível reverter a situação, pois a organização tem que 

trabalhar como um todo, com uma única visão, mantendo o foco, que é o sucesso e 

o crescimento da empresa e de todos que trabalham nela. 

Portanto, questiona-se: como o desempenho de um líder pode levar ao 

crescimento da empresa? 

Neste contexto, o estudo é importante, pois levanta alguns pontos 

fundamentais e que são de extrema relevância na formação de um bom líder, 

aspectos que, desde o início da liderança dentro da organização, já têm que ser 

trabalhados e desenvolvidos para o resultado ser positivo; relata também que a má 

liderança leva a empresa ao fracasso, podendo reverter essa situação se houver a 

visão e a conquista ao longo do tempo para o sucesso. Desta forma, este estudo 

torna-se relevante para uma boa formação do futuro administrador de empresas que 

irá trabalhar em organizações. 

Na parte metodológica foi realizada uma pesquisa bibliográfica com o objetivo 

de demonstrar que a boa liderança pode levar ao crescimento da empresa. 

 

2 A ADMINISTRAÇÃO DENTRO DA ORGANIZAÇÃO 

 

A Administração se tornou essencial para a organização obter os resultados 

esperados, pois realiza a concretização dos sonhos e gera os recursos para a 

empresa, que é o foco principal de todos que fazem parte da organização. 

[f1] Comentário: presente pesquisa 
irá...... 

[f2] Comentário:  
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Kwasnicha (2011, p. 20) salientam que a “a palavra administrar tem vários 

significados. Não há um padrão universalmente aceito para a definição do termo 

administração. O próprio Aurélio aponta em seu dicionário essa multivariedade de 

significado, como: gerir, ministrar, conferir”, portanto existe um compromisso do líder 

com o funcionário, e vice versa. Você precisa do trabalho do próximo para alcançar 

os objetivos e metas traçadas dentro da empresa; e do outro lado o ser humano 

precisa do trabalho para se auto realizar, e para sobreviver através dos recursos que 

esse determinado trabalho vai gerar. 

No quesito de realização na área profissional, um fator principal é a 

motivação, pois se sentir realizado profissionalmente, reflete tanto na vida pessoal, 

quanto na vida social, emocional, você se sentir realizado, é os princípios básicos do 

ser humano quando atinge a idade adulta. Assim temos a Teoria Motivacional de 

Maslow, onde tudo se inicia, que é o básico, pois é a sua plena realização dentro da 

empresa, em seguida na vida pessoal e profissional, “o fundamento da sua teoria é 

que as necessidades podem ser hierarquizadas, ou seja, distribuídas em uma 

hierarquia de importância e de influência do comportamento humano” 

(CHIAVENATO, 2010, p. 247).  

O autor discrimina os seguintes itens que compõem a pirâmide de Maslow, 

sendo:  

- Necessidades fisiológicas: alimentos, sono, salário, descanso; 

- Segurança: liberdade, abrigo, estabilidade no emprego; 

- Sociais: ter grupos sociais, lazer; 

- Estima: respeito onde mora, pelos amigos de trabalho, pela família, 

reconhecimento profissional, responsabilidade; 

- Auto Realização: crescimento pessoal, estudos, carreira, participação das 

decisões. 

Esses itens são os princípios de cada ser humano, pois ao chegar na fase 

adulta, começam a ter objetivos profissionais e pessoais, de trabalho, bem como de 

ser bem sucedido. Para melhor compreensão segue a figura 1, ilustrando os itens 

mencionados: 
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Figura 1: Pirâmide de Maslow. 

 

 

 Fonte: Chiavenato (2010). 

 

Avalia-se que administração nada mais é do que planejar, organizar, 

comandar, coordenar e controlar, esses são os itens fundamentais para a 

organização. Segundo Fayol “o administrador tem que obter resultados por meio de 

terceiro, daí ser comum dizer que o administrador não tem apenas que fazer, mas 

sim que fazer fazer” (Fayol apud LACOMBE; HEILBORN, 2008, p. 46), ou seja, a 

empresa precisa do ser humano para poder ter o objetivo alcançado, que é o 

sucesso, e para a organização alcançar o sucesso, é necessário ter um bom líder. 

O líder para alcançar o sucesso, precisa ter a visão sistêmica, ou seja, os 

indivíduos devem se relacionar entre si, através da comunicação e os controles de 

cada departamento, que nada mais são do que sistemas interligados, que segundo 

Kwasnicka (2011, p. 44), “um sistema é um grupo de elementos inter-relacionados e 

integrados de forma a obter determinado resultado”, pois a organização e o bom 

líder devem ter um sistema muito bem integrado com todos dentro da organização, 

para alcançar os objetivos. 
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2.1 Tomada de Decisão na Organização 

 

O líder tem que estar pronto e preparado diariamente, para as tomadas de 

decisões na organização, pois ele dentro da empresa, tem que ter o discernimento e 

a visão para tomar qualquer atitude. 

Segundo Oliveira (2001) as tomadas de decisões ocorrem em dois 

momentos, que correspondem ao processo decisório e, posteriormente, ao processo 

de controle: quanto ao processo decisório são aplicados nas organizações das 

seguintes formas: identificação do problema, coleta de informações, análise de 

informações, identificação de alternativas, avaliação de alternativas e escolha das 

alternativas. Já, para o processo de controle tem-se: logo depois implantação da 

ação, a identificação de padrões de medida e avaliação, medida dos desempenhos 

apresentados, comparação do realizado com o esperado e, por último, ação 

corretiva. 

Todos esses itens, se aplicados e avaliados um a um, permitirão que o 

administrador tenha grande chance de tomar as decisões corretas, obtendo 

resultados positivos para a organização. 

O Chiavenato (2007), afirma que desta forma, o líder deve estar ciente que na 

organização ele terá que solucionar problemas e situações frequentemente, tanto na 

empresa, como com os colaboradores, fornecedores e com a concorrência, por isso 

deve estar sempre preparado para solucionar os problemas. Pois os funcionários e 

colaboradores, pessoas que fazem parte da organização dependerão das decisões 

que o líder estará tomando, e caso essas decisões não seja estudadas, analisadas e 

questionadas, terão sérios problemas no futuro, alguns deles até sem condições de 

serem revertidos. 

O autor Maximiano (2009, p. 11), salienta que “tomar decisões é a essência 

do trabalho de administrar. Tão importante é o processo decisório para a 

administração, que muitos entendem os dois como sinônimos. Quando você 

administra, está tomando decisões e vice-versa”. 

Portanto, dentro da empresa, um assunto tem que estar inter-ligado com o 

outro, o lider deve administrar e liderar, ou seja, significa que está tomando decisões 

a todo o tempo. 

Complementando o poder de decisão, Shimizu (2010, p. 31) relata que 

existem tipos de problemas e níveis de decisão, sendo que: 
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Um problema é considerado estruturado ou bem definido se sua definição e 
fases de operação para chegar aos resultados desejados estão bem claros 
e sua execução repetida é sempre possível. Os problemas 
semiestruturados são problemas com operações bem conhecidas, mas que 
contêm algum fator ou critério variável que pode influir no resultado, como 
acontece com o problema de previsão de vendas ou problema de compras. 
Nos problemas não estruturados, tanto os cenários, como o critério de 
decisão, não estão fixados ou conhecidos a priori. 

 

Entretanto, esses níveis de tomada de decisões, podem ajudar e ser muito 

úteis na prática, se aplicados na organização. 

Assim, de acordo com Shimizu (2010, p. 31): 

 

A decisão sobre qualquer um dos três tipos de problema (estruturado, 
semiestruturado ou não estruturado) pode ser diferenciada por nível de 
decisão:  
- Estratégico (em geral, decisão para dois a cinco anos); 
- Tático (decisão para alguns meses e até dois anos); 
- Operacional (alguns dias ou alguns meses);  
- Despacho ou liberação (decisão para algumas horas ou alguns dias). 

 

Desta forma, todos esses procedimentos na tomada de decisão, podem estar 

colaborando e aperfeiçoando o bom líder dentro da organização, sem fugir do 

objetivo principal, que é alcançar o sucesso. 

 

2.1 Planejamento Estratégico na Organização 

 

Na organização é essencial ter um planejamento estratégico, que é 

fundamental tanto para a empresa, quanto para quem faz parte dela, são 

determinados processos que deve ser executados e seguidos para o líder e a 

organização obter o sucesso. 

Assim Oliveira (1999, p. 46) destaca os três principais tipos de planejamentos: 

 

Estratégico, é conceituado como um processo gerencial que possibilita ao 
executivo estabelecer o rumo a ser seguido pela empresa, com vistas a 
obter um nível de otimização na relação da empresa com o seu ambiente. 
Tático, tem por objetivo aperfeiçoar determinada área de resultado e não a 
empresa como um todo. O Operacional pode ser considerado como a 
formalização, principalmente através de documentos escritos, das 
metodologias de desenvolvimento e implantação estabelecidas. 

 

Portanto, o planejamento estratégico vem no topo, é o início de tudo, é o 

primordial, que executa os processos, e faz o controle da administração da empresa, 
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depois o tático, que aperfeiçoa os departamentos e finaliza com o operacional que é 

o que formaliza e implanta as metodologias estabelecidas. É importante destacar 

que todos trabalham em conjunto, um depende e auxilia o outro, pois caso contrário 

a organização não terá o crescimento que deseja. 

Entretanto, o bom líder deve ter estratégias para combater os concorrentes, 

atender o mercado e chegar aos seus objetivos. O líder deve ter a visão da 

empresa, o foco principal do empreendedor, que é sempre o crescimento, a 

estabilidade financeira e o sucesso.  

O autor Cavalcanti (2001, p. 216) relata que: 

 

Um dos desenvolvimentos recentes em administração estratégica mais 
relevante é aquele que vem sendo denominado de “visão da empresa 
baseado no conhecimento”, que traduz sob a perspectiva da 
competitividade empresarial a relevância que o conhecimento deve cada 
vez mais ocupar na sociedade e nas empresas. 

 

Assim, o líder tem a visão estratégia dentro da organização, que é um grande 

diferencial competitivo no mercado e que pode trazer benefícios positivos para toda 

a empresa.  

 

3 LIDERANÇA NA ORGANIZAÇÃO 

 

Com o aumento da competitividade no mercado, passou-se a exigir muito 

mais dos líderes, ou seja, espera-se que eles sejam comprometidos e competentes 

naquilo que fazem. A liderança pode surgir de uma forma natural, porque ninguém 

nasce sabendo liderar, e sim vai conquistando através de muito trabalho e 

dedicação.  

A liderança ainda pode ser definida como, “um processo de influenciar as 

atividades de indivíduos ou grupos para consecução de um objetivo, numa dada 

situação” Hersey e Blanchard (1986, p. 105). Este fator é muito importante, pois 

saber conviver com as diferenças e administrar conflitos dentro da organização, visto 

que cada um tem sua maneira de pensar, de agir, de se expressar, e pode causar 

um ponto muito negativo se não souber administrar esse fator. 

Chiavenato (1994, p. 146) “define liderança como sendo um processo que 

influencia o que uma pessoa exerce sobre as outras, conforme a necessidade e 

situação”, portanto ser líder é um papel fundamental, e ao mesmo tempo muito 
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complexo, porque lida com pessoas e tomadas de decisões a todo o tempo.  

Bergamini (1997, p. 103) aponta dois aspectos comuns de liderança: 

  

Em primeiro lugar, elas conversam o dominador comum de que a liderança 
esteja ligada a um fenômeno grupal, isto é, envolve duas ou mais pessoas. 
Em segundo lugar, fica evidente tratar-se de um processo de influenciação 
exercido de forma intencional por parte dos líderes sobre seus seguidores. 

 

Entretanto, o líder é a pessoa que dirige o grupo de trabalhadores, com o 

objetivo de alcançar o sucesso da empresa, em busca das metas na qual foram 

estabelecidas. Mas quando falamos em liderança, não podemos deixar de citar a 

motivação, pois o líder é, também, o responsável por sempre manter seus 

subordinados motivados.  

Herzberg (apud CHIAVENATO, 1992) apresenta a relação da motivação com 

as necessidades com uma abordagem diferente. Em seu estudo sobre a Teoria dos 

Dois Fatores, condiciona o comportamento organizacional a dois fatores: 

Motivacionais e Higiênicos. Vejamos o quadro abaixo, de como a pessoa se sente 

em relação ao cargo. 

 

Quadro 1: Fatores motivacionais e higiênicos.  

FATORES MOTIVACIONAIS FATORES HIGIÊNICOS 

O trabalho em si mesmo As condições de trabalho 

Realização pessoal Salários e prêmios de produção 

Reconhecimento do trabalho Benefícios e serviços sociais 

Progresso profissional Cultura organizacional 

Responsabilidade Relação com o gerente 

Fonte: Chiavenato (1994, p. 178). 

 

O autor Robbins (2005, p. 132) define que “a motivação é o resultado da 

interação do indivíduo com a situação. Obviamente, as pessoas diferem quanto as 

suas tendências motivacionais básicas”. Ou seja para Robbins (2005), a liderança 

requer que o líder extraia o máximo que puder de seus colaboradores.  

Segundo Hersey e Blanchard (1986, p. 18-19), “os gerentes que conseguem 

motivar seu pessoal com êxito, são capazes de criar um ambiente com objetivos 

(incentivos) compatíveis com os motivos (necessidades) específicos dos seus 
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funcionários”. 

Desta forma, o líder é o que vai inspirar e transformar para chegar aos 

grandes resultados. É muito importante que seu papel seja desempenhado com 

dinamismo para que possa atender as necessidades de cada colaborador para 

poder garantir sucesso na organização e na realização pessoal com perspectiva 

positiva de crescimento.         

   

3.1 Estilos de Liderança  

 

É muito difícil de definir um estilo de liderança ideal, pois para cada ocasião o 

estilo deve ser analisado, de acordo com cada situação, os estilos variam conforme 

o líder. A dificuldade de definir o estilo ideal, não nos impede de analisar sobre as 

muitas formas de liderar, bem como os resultados que podem ser alcançados. 

 Chiavenato define os estilos de liderança conforme disposto abaixo: 

 

1. Liderança autocrática: o líder é duro e impositivo. O comportamento dos 
grupos mostrou forte tensão, frustração e, sobretudo, agressividade de um 
lado; de outro, nenhuma espontaneidade, nem iniciativa, nem formação de 
grupos de amizade. Embora aparentemente gostassem das tarefas, não 
demonstraram satisfação em relação à situação. O trabalho só se 
desenvolvia com a presença física do líder. Quando este saia ou se 
ausentava, as atividades paravam e os grupos expandiam seus sentimentos 
reprimidos, chegando a explosões de indisciplina e de agressividade. 
2. Liderança liberal: o líder deixa todos à vontade. Embora a atividade dos 
grupos fosse intensa, a produção foi medíocre. As tarefas se desenvolviam 
ao acaso, com muitas oscilações, perdendo-se muito tempo com 
discussões mais voltadas para motivos pessoais do que relacionadas com o 
trabalho em si. Notou-se forte individualismo agressivo e pouco respeito 
com relação ao líder. 
3. Liderança democrática: o líder é atuante, consultivo e orientador. Houve 
formação de grupos de amizade e de relacionamentos cordiais entre os 
meninos. Líder e subordinados passaram a desenvolver comunicações 
espontâneas, francas e cordiais. O trabalho mostrou um ritmo suave e 
seguro, sem alterações, mesmo quando o líder se ausentava, houve um 
nítido sentido de responsabilidade e de comprometimento pessoal, além de 
uma impressionante integração grupal, dentro de um clima de satisfação. 
(CHIAVENATO, 2007, p. 308). 

 

Ao analisar os três estilos de liderança mais comuns nas organizações, 

podemos comparar as possíveis diferenças entre um e outro, afirma o autor citado 

acima. No estilo de liderança autocrático, o líder é altamente “carrasco” e não 

transmite nenhum tipo de motivação para o desempenho e convívio entre os grupos 

de trabalhadores, e isso dificulta muito o comportamento entre eles, atrapalhando 
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diretamente o trabalho, a produção e o rendimento da empresa.  

No estilo de liderança liberal, o líder permite total liberdade para a tomada de 

decisões individuais ou em grupo, participando delas somente quando solicitado. O 

objetivo é avaliar o comportamento, o conhecimento, as habilidades, o 

comprometimento e as responsabilidades dos subordinados. Eles podem traçar suas 

próprias metas, estabelecer seus planos, ajudar com idéias positivas para melhorar 

o desempenho da organização, e o líder só se envolve quando questionado.  

No estilo de liderança democrático, o líder é presente, comunicativo, ele 

exercita e participa das atividades. O trabalho é desempenhado com satisfação, 

segurança, motivação e com interação entre os subordinados.    

 Segundo Chiavenato (2007, p. 308) “a partir dessa experiência, passou-se a 

defender o papel da liderança democrática, extremamente comunicativa, que 

encoraja a participação do empregado, justa e não-abitrária”. Após essa definição, 

podemos dizer que ele possui outra visão do ser humano e de si, pois acredita que 

todos devam participar do planejamento e de execução de tarefas. 

 

3.2 Liderança X gerenciamento  

 

Liderança e gerenciamento são atividades diferentes, enquanto o gerente 

possui atitudes até mesmo passivas, em relação às metas, o líder possui atitudes 

ativas para o alcance das metas. É diferente o modo de pensar, de agir, de motivar e 

de conduzir uma organização. 

Para Tack (1989, p. 26) “Os gerentes muitas vezes, gerenciam 

departamentos, gerenciam pessoas, mas não as lideram. A liderança eficaz os 

motiva voluntariamente, e está é a palavra-chave, a dedicarem suas mentese 

atributos físicos para um objetivo maior”. 

De acordo com Chiavenato (2010, p. 350) o administrador se fundamenta na 

sua posição na hierarquia organizacional, enquanto o líder se fundamenta em suas 

próprias qualidades pessoais. Estas diferenças podem ser indicadas de acordo com 

as características do perfil do gerente e do líder, conforme quadro abaixo:  
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Quadro 2: Características do gerente e do líder.   

CARACTERISTICAS DO GERENTE CARACTERISTAS DO LÍDER 

O gerente administra O líder inova 

O gerente é uma cópia O líder é original 

O gerente mantém O líder desenvolve 

O gerente focaliza os sistemas e a estrutura O líder focaliza as pessoas 

O gerente conta com o controle O líder inspira confiança 

O gerente possui visão limitada O líder possui perspectiva mais ampla 

O gerente pergunta como e quando O líder pergunta o quê e o porquê 

O gerente tem olhar na base da organização O líder tem olhar para o horizonte 

O gerente imita O líder é original (desafia) 

O gerente aceita o status quo O líder desafia 

O gerente é o clássico bom soldado O líder é ele mesmo 

O gerente faz as coisas de maneira certa O líder faz as coisas certas 

Fonte: Chiavenato (2010, p. 350). 

 

De acordo com o quadro acima, destacamos a diferença entre liderar e 

gerenciar, e a possível identificação de qual perfil se adequam nas organizações. 

Podemos dizer que as atuais organizações necessitam de líderes, porque eles 

inovam, fazem a diferença na organização, possuem uma visão ampla do negócio e 

motivam os subordinados, como citam Caravantes e Kloeckner (2005, p. 505):  

      

Ao criar uma pauta de ação, os gerentes mais provavelmente enfatizam o 
planejamento e a fixação do orçamento, enquanto os líderes tendem a 
concentrar-se mais na direção. Ao focalizarem o elemento humano 
necessário para realizar essa pauta, os gerentes tendem a pensar em 
termos de organização e programação da força de trabalho (staffing), 
enquanto os líderes parecem mais preocupados com a comunicação e a 
cooperação. Ao executar essa pauta, os gerentes tendem a se concentrar 
na resolução de problemas e controle, enquanto os líderes enfatizam a 
motivação.  

 

Conforme a citação acima está clara a diferença entre liderança e gerência. O 

líder não pensa somente no sucesso da organização, até porque ele sabe que para 

isso precisa de uma equipe que faça a diferença, que tenha produtividade 

significativa. Ele busca a harmonia entre sua equipe, sempre passando muita 

segurança, confiança, pois sabe que esse é um diferencial muito importante para 
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manter a equipe motivada e alcançar as metas.  

 

3.3 Efeitos da liderança nas organizações 

 

O efeito da liderança dentro das organizações denota uma nova tendência, 

que é muito importante a necessidade de inovar com uma gestão mais participativa, 

em que os colaboradores buscam ser reconhecidos.  

Para Caravantes e Kloeckner (2005, p. 517) “liderança participativa é o grau 

em que o líder permite aos membros do grupo de participarem das decisões que os 

afetam”.  

Para Chiavenato (1994) ainda se trata de uma realidade de poucas 

organizações, a maioria delas não se preocupa com o capital humano, mas sim, 

apenas com a produtividade. 

Na verdade, grandes partes das organizações não se preocupam com o que 

as pessoas podem contribuir e oferecer para o aumento da produtividade da 

empresa, muitas se preocupam apenas com a lucratividade e com o resultado final. 

  Com o potencial e o acesso das pessoas à informação, nota-se uma 

tendência maior à necessidade de implantar uma liderança mais participativa e 

voltada para o ser humano. As pessoas querem encontrar seus valores dentro das 

organizações, ou seja, serem vistas como um diferencial e reconhecidas, porque 

para executar suas tarefas é preciso sincronia e equilíbrio para absorver todos os 

pontos fortes das pessoas a seu favor e também em benefício da empresa, relatam 

Arnold e Plas (1996, p. 35). 

 

Na liderança voltada para o individuo, você leva em consideração as 
insatisfações, apóia a vida pessoal e familiar, promove a honestidade sem 
medo e garante acesso aos chefes e encoraja as pessoas a assumir riscos. 
Quando um líder adota essas cinco atitudes humanistas intransigentes, as 
motivações, energias e objetivos dos empregados entram em sincronia com 
as energias e metas da organização. (ARNOLD; PLAS, 1996, p. 35). 
 

 

No entanto, “apenas um pequeno e restrito círculo de empresas tem dado a 

suficiente atenção a obtenção de melhores resultados através das pessoas” relata 

Chiavenato (1994, p. 29).  

Para o autor são poucas as organizações que se preocupam com o fator 

humano, como fonte de produtividade e resultados favoráveis, no qual depositam 
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confiança e dão oportunidade de crescimento dentro da empresa. Na verdade, as 

empresas são mais preocupadas e têm o foco voltado para a lucratividade, para o 

desempenho e para a produção perante o mercado de trabalho, não dando o 

reconhecimento necessário que determinados colaboradores necessitam.  

Por isso a liderança é importante e contribui para aumentar o 

desenvolvimento das pessoas e a cooperação na solução de problemas e conflitos 

existentes em toda organização.  Pentenado (1969, p. 234) comenta que o processo 

de liderança é em longo prazo, mas que os resultados são extremamente 

satisfatórios, e o autor cita que: 

 

O aprendizado de novas habilidades é a maior experiência adquirida e são 
importantes fatores nessa atitude de otimismo, que, entretanto não leva a 
nenhuma ilusão sobre o progresso da empresa. [...] Qualquer programa de 
desenvolvimento de líderes é longo e caro. O sucesso das empresas, 
porém, dependerá sempre da liderança, de uma liderança que somente 
poderá nascer da fé no valor do individuo, da confiança no futuro do país, 
no estímulo a iniciativa individual [...] que todos os problemas serão 
solucionados, por mais intricados que possam parecer. (PENTEADO, 1969, 
p. 234).  

 

Assim, o líder não tem que ter os olhos voltados apenas a organização, mas 

também aos colaborados, que são os responsáveis indiretamente pelo desempenho 

e crescimento da empresa. 

 

4 AS COMPETÊNCIAS NA ORGANIZAÇÃO 

 

Para ser um líder de sucesso é necessário ter o conhecimento e ser 

competente no que faz, pois aplicando os temas levantados nos capítulos anteriores, 

é possível chegar no resultado esperado.  

Pois na empresa nada acontece automaticamente, há todo um processo a 

seguir para que o administrador seja um verdadeiro líder de sucesso, pois “não 

basta ter recursos à disposição de uma empresa. Eles não sabem trabalhar 

sozinhos, e nem possuem vida, inteligência ou racionalidade própria (CHIAVENATO, 

2007).  

Assim que surgem muitas empresas que vão à falência, é quando tem um 

líder fracassado, sem perspectivas positivas, pois não basta ter o capital, e não 

saber onde e como aplicar de forma adequada no dia a dia da empresa. 

Chiavenato (2007, p. 383) argumenta ainda que: 
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Os recursos precisam ser reunidos, agrupados, utilizados e rentabilizados, 
ou seja, aplicados de maneira integrada no sentido de produzir resultados 
excepcionais para a empresa. Em outras palavras, eles precisam ser 
administrador. Mas com a ajuda de competências. Sem elas o resultado não 
será alcançado. As competências representam a alma do negócio, o DNA 
da empresa. 

 

Estas competências levam os administrados a serem líderes e obter o 

sucesso na organização, e terem um diferencial. Existem quatro tipos de 

competências, segundo Chiavenato, são elas: 

- Competências essenciais: seriam as vantagens competitivas da empresa, 

entre os seus concorrentes; 

- Competências funcionais: estão ligadas a cada departamento da empresa, 

cada um deles tem que se integrar a essas competências; 

- Competências gerenciais: estão ligadas ao trabalho da gerência, ou seja, é o 

que os administradores devem ter para realizar o seu trabalho; 

- Competências pessoais: na empresa é necessário ter pessoas com talentos, 

pois apenas ter pessoas sem talento, pode resultar em uma empresa sem 

competência (CHIAVENATO 2007). 

Pois essas competências acima mencionadas, são 4 quesitos super 

importantes  dentro da empresa, que fazem toda a diferença, e se aplicadas  

corretamente, os resultados serão positivo, e o líder lucrara muito com isso. 

   

4.1 Responsabilidade social na organização 

 

O administrador que almeja o sucesso tem que aplicar a responsabilidade 

social dentro da sua empresa, pois isso faz toda a diferença, destaca-se a cada dia 

que passa e é um diferencial competitivo da empresa.  

Sendo que se entende por responsabilidade social:  

 

Responsabilidade social é uma forma de conduzir os negócios da empresa 
de tal maneira que a torna parceira e co-responsável pelo desenvolvimento 
social. A empresa socialmente responsável é aquela que possui a 
capacidade de ouvir os interesses das diferentes partes (acionistas, 
funcionários, prestadores de serviços, fornecedores, consumidores, 
comunidades, governo e meio ambiente) e conseguir incorporá-los no 
planejamento de suas atividades, buscando atender às demandas de todos 
e não apenas do acionista ou proprietário. (INSTITUTO ETHOS, 2003,       
p. 205). 
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A empresa que se aplica a responsabilidade social, consegue enxergar onde 

está precisando mudar suas estratégias, às vezes precisa inovar para atender a 

demanda, ou as vezes precisa colocar pessoas novas nos setores, ou abir um 

espaço para sugestões dos clientes, porque dando abertura para ouvir, acaba tendo 

a visão de fora para dentro da empresa, que pode ser aplicada na responsabilidade 

social. 

 A autora Kwasnicka (2011, p. 327) ressalta que “certos níveis de 

responsabilidade social são requeridos para que uma empresa possa funcionar em 

nossa sociedade”. 

Isso tem sido essencial para o líder alcançar o sucesso e ser bem sucedido, 

sendo que a responsabilidade social é um argumento positivo não só para a 

empresa, mas também para a sociedade. 

Nos níveis de responsabilidade social, existe uma hierarquia, sendo que:  

 

Executando programa de ação, atendendo a expectativa, antecipando 
novas demanda e liderando a ação social, ou seja, um administrador que 
ocupa uma posição defensora de maior poder de barganha dentro da 
organização detém maior responsabilidade social e deve estar preparado 
para atender às expectativas sociais. Em âmbito intermediário de poder, 
cabe determinar e prever a demandas sociais antes que a população se 
manifeste. Os demais níveis seriam os responsáveis pela elaboração e 
execução de programas de trabalho e estabeleceriam novos padrões de 
desempenho social na organização. (KWASNICKA, 2011, p. 327).       

 

Sendo aplicados os itens acima citado de responsabilidade social na 

empresa, o líder conseguira cumprir e desenvolver um trabalho social viável e 

rentável na organização. 

Contudo, Drucker (2002, p. 33) esclarece que a “empresa existe mais para 

prover bens e serviços dos consumidores do que para fornecer emprego a 

trabalhadores e administradores, ou mesmo dividendo aos acionistas”. 

Assim o líder deve estar sempre disposto a servir, atender a demanda, atingir 

a expectativa do consumidor, pois desta forma, ele terá o diferencial, e o seu espaço 

no mercado de trabalho, e automaticamente, será um líder de sucesso.     

 

4.2 A importância de comunicação para o líder  

  

A comunicação tem se tornado essencial em todas as áreas da nossa vida, e 

na parte profissional. A falta da comunicação pode acarretar vários problemas, não 
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só para o profissional, mas para todo o grupo, para todo o departamento, o que 

automaticamente influencia a empresa como um todo, pois a comunicação é 

essencial nesse tipo de instituição. 

 A capacidade de trocar ou discutir idéias, de dialogar, com vistas ao bom 

entendimento entre pessoas, tudo isso se torna mais acessível na organização, se 

tiver comunicação, já que a maioria dos sistemas trabalha interligada na empresa. 

Chiavenato (2003, p. 109) destaca que “as pessoas não vivem isoladas e nem 

são auto-suficientes. Elas se relacionam continuamente com outras pessoas e seus 

ambientes através da comunicação”. Nesse sentido, define a comunicação como um 

processo dinâmico que envolve duas ou mais pessoas, que para ele:  

 

Ocorre quando uma informação é transmitida a alguém, e é então 
compartilhada também por esse alguém. Para que haja comunicação, é 
necessário que o destinatário da informação receba-a e compreenda-a. A 
informação simplesmente transmitida, mas não recebida, não foi 
comunicada. Comunicar significa tornar comum a uma ou mais pessoas 
determinada informação. (CHIAVENATO, 2003, p. 109). 

 

É fundamental que os líderes percebam a importância de transmitir uma 

comunicação clara, eficiente e transparente, tanto para o resultado da empresa, 

quanto para a motivação da sua equipe. Por meios das palavras ele expressa e 

mostra onde precisa ser melhorado e incentiva os comportamentos adequados à 

organização. 

 

4.3 Comunicação do líder na organização e o feedback na organização 

 

O processo de comunicação é um instrumento muito valioso dentro da 

organização, pois o modo como este processo ocorre poderá influenciar o clima e a 

cultura da empresa. Diariamente nos debatemos com várias situações de 

informações que foram repassadas incorretas e que não foi disseminada de forma 

adequada pela liderança. A coordenação, a realização e a interação das atividades 

empresariais, dependem da relação entre as pessoas situadas no ambiente interno 

e no externo. E estas relações dependem da comunicação. O autor Jean-François 

Chanlat (1992, p. 37) relata: 

 

Como o ser humano dialoga, e todo comportamento é comunicação, toda 
interação, qualquer que seja, supõe por definição um modo de 
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comunicação, isto é, um conjunto de disposições verbais e não verbais que 
se encarregam de se exprimir, traduzir, registrar, em uma palavra, de dizer o 
que uns querem comunicar aos outros durante uma relação. Ao mesmo 
tempo locutor, ouvinte e interlocutor, todo individuo exprime no quadro da 
interação ao mesmo tempo o que ele é, o que faz, o que pensa, o que sabe, 
o que deseja, o que gosta; assim agindo, ele se coloca cada vez mais como 
pessoa. 

 

A comunicação dentro e fora da empresa tem sido o alvo mais difícil para se 

conduzir na organização, pois a comunicação entre o líder, e os funcionários é 

fundamental para o crescimento da empresa. 

De acordo com Trewatha e Newport (1979, p. xx), “a comunicação é um meio 

de obter a ação dos outros e é definida como o processo de transmitir e entender a 

informação. É um modo de desenvolver entendimento entre pessoas através de um 

intercâmbio de fatos, opiniões, idéias, atitudes e emoções”.  

Pois tanto para o líder, quanto para os funcionários, é essencial a 

comunicação, os departamentos devem trabalhar interligados e um departamento 

depende do outro, para que todos possam progredir e caminhar para o objetivo 

principal da empresa, o sucesso. 

Gaudêncio (1991, p. 162) relata que: 

 
Por meio de comunicação, uma convence, persuade, atrai, muda idéias, 
influi, gera atitudes, desperta sentimentos, provoca expectativas e induz 
comportamento. Por meio da comunicação, uma organização estabelece 
essa tipologia de consentimento, formando congruência, equalização, 
homogeneização de idéias, integração de propósito. Desta forma, a 
comunicação é uma ferramenta importante de eficácia e produtividade. 

 

Assim, com todos se comunicando e interagindo uns com os outros, a 

produtividade e o rendimento se torna muito maior e mais agradável no ambiente de 

trabalho, pois quando não há comunicação, tudo se torna mais difícil, conforme 

afirma Torquato (1992, p. 136): 

 

Muitos problemas organizacionais tem origem na questão de comunicação. 
Relacionamento entre setores, retenção de informação por parte de 
determinados grupos, constrangimentos entre áreas, rotinas emperradas, 
fluxo informativo saturado pelo grande volume de mensagens, dificuldade 
para chegar uma mensagem até o destinatário final, incompreensão de 
mensagens, incapacidade de uma mensagem subir aos níveis superiores, 
relacionamento lateral entre grupos hierárquicos do mesmo nível, pouca 
visibilidade de canais, pouco acesso das pessoas aos canais de 
comunicação, indefinição de fontes de comunicação, os boatos, a grande 
quantidade de comunicações técnicas constituem, entre outras, posição 
acentuadamente relacionada ao eixo da comunicação.  
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Entretanto, a falta da comunicação reflete tanto dentro da produção da 

empresa, quanto nos resultados esperados entre os líderes e os subordinados, ou 

seja, desde o chão de fábrica até o dono da empresa, por isso a comunicação 

precisa ser trabalhada e exercida diariamente dentro da instituição. 

O líder precisa ter essa visão de que a comunicação é essencial na empresa, 

e ele precisa estar aberto para ouvir os subordinados e vice e versa, pois sem esse 

espaço fica difícil a empresa crescer. Drucker (2002, p. 227) argumenta que: 

 

O líder eficaz, deve conhecer profundamente todas as formas de 
comunicação: escrita, oral, eletrônica e digital, por gráficos e pelo 
comportamento, pela arte e pela música, pela emoção expressa e outras. 
Tal domínio muitas vezes requer uma vida inteira para ser atingido. 

 

Em alguns casos quanto mais o tempo passa, mais experiência o líder 

adquire e a comunicação entre ele e o funcionário fica mais acessível, e o resultado 

positivo flui mais na organização. 

Um dos grandes segredos para o sucesso, é a boa comunicação dentro da 

empresa, mas também é preciso saber ouvir, pois alguns lideres não dão 

oportunidades aos colaboradores e funcionários, sendo que em alguns casos, 

sugestões positivas e soluções de problemas, vem dos próprios funcionários. 

Segundo os autores Beckhard, Goldsmith e Hesselbein (2001, p. 231):  

 

O líder do futuro eficaz, fará indagações constantemente para obter 
feedback e novas idéias. Este líder solicitará a diversos grupos de 
interesses idéias, opiniões e feedback. Entre as fontes vitais de informação 
estarão clientes potenciais e atuais, fornecedores, membros de equipe, 
colegas multidivisórias, subordinados diretos, gerentes, outros membros da 
organização, pesquisadores e líderes pensadores.    

  

O feedback consiste em uma atividade em que o líder reorienta sua equipe ou 

seus subordinados sobre alguma função que executaram ou que ainda estejam 

desempenhando. O objetivo é sempre melhorar a realização das ações, enxergar 

novas possibilidades e alcançar os melhores resultados. Além de oferecer o 

feedback, o líder deve aceitar ser avaliado por sua equipe, demonstrando que existe 

transparência e confiança na relação líder/ liderado.  

Ao líder cabe a função de analisar e praticar diariamente os processos de 

comunicação dentro de sua organização a fim de garantir um ambiente positivo e 

propício à participação da equipe, pois com o feedback a organização cresce 
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profissionalmente e automaticamente todos que fazem parte dela também, pois o 

resultado traz o crescimento de ambas as partes, tanto como pessoa, tanto como 

profissional. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Diante do trabalho apresentado, foi constatado que se forem aplicados todos 

os itens e quesitos mencionados, é possível sim o administrador obter o 

crescimento, sendo um líder de sucesso, ou até mesmo reverter a situação da 

instituição em caso de falência ou fracasso, dependendo de em qual posição estiver 

o quadro da empresa. 

O líder exerce um papel fundamental dentro de qualquer organização. Ele é o 

responsável por organizar e gerenciar as equipes de trabalho, de forma que as 

mesmas possam atingir os objetivos e metas. O bom líder precisa trabalhar 

entusiasticamente, possuir o desejo, motivar as pessoas e acima de tudo, sentir-se 

motivado. O verdadeiro líder deve focar nos objetivos estratégicos da organização e 

não apenas no gerenciamento de atividades e pessoas. 

Ser um líder de sucesso hoje exige auto-conhecimento, porque conhecer 

suas fraquezas e seus pontos fortes é o primeiro passo de um grande líder. O líder 

deve ser um agente de transformações e, acima de tudo, conseguir influenciar as 

pessoas. O líder de sucesso consegue estimular as pessoas a se adaptarem, 

fazendo com que elas consigam se transformar e gerenciar melhor as mudanças.   

Desta forma, o mais importante para alcançar o sucesso na organização, é 

ser um líder aplicado, atento aos processos administrativos, saber que a boa 

liderança é fundamental para obter os resultados positivos no empresa. A 

responsabilidade social também é um item essencial, pois é a empresa que gera 

trabalho e benefícios para as famílias que fazem parte dela, e para a sociedade 

como um todo, contribuindo para o crescimento da responsabilidade social; já na 

organização é necessário que haja comunicação, pois isso faz com que o ambiente 

de trabalho se torne mais harmonioso, produtivo e agradável de se estar. 

Portanto o crescimento da empresa baseia-se em um bom líder para alcançar 

o sucesso.  
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